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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Hinnang Euratomile – 50 aastat Euroopa tuumaenergiapoliitikat
(2006/2230(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse 25. märtsil 1957. aastal Roomas allkirjastatud Euroopa 
Aatomienergiaühenduse asutamislepingut (Euratomi asutamisleping);

– võttes arvesse nimetatud lepingu preambulit, mille kohaselt oli selle algseks eesmärgiks 
moodustada Euroopa Aatomienergiaühendus, millega otsustati luua „vajalikud tingimused 
võimsa tuumatööstuse arenguks, mis annaks laialdasi energiaressursse, viiks tehniliste 
protsesside ajakohastamiseni ja aitaks paljude muude rakendusvõimalustega kaasa nende 
rahvaste heaolule”;

– võttes arvesse Euroopa Ühenduste Kohtu praktikat ja eelkõige 14. novembri 1978. aasta1, 
22. aprilli 1999. aasta2 ja 10. detsembri 2002. aasta3 otsuseid;

– võttes arvesse komisjoni 10. jaanuari 2007. aasta teatist „Euroopa energiapoliitika” 
(KOM(2007)0001);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Tuumaenergia näidisprogramm. Esitatud EURATOMi 
asutamislepingu artikli 40 kohaselt Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuse 
saamiseks“ (KOM(2006)0844);

– võttes arvesse oma 14. detsembri 2006. aasta resolutsiooni Euroopa strateegia kohta 
säästva, konkurentsivõimelise ja turvalise energia tagamiseks4;

– võttes arvesse oma 23. märtsi 2006. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu energiavarustuse 
kindluse kohta5;

– võttes arvesse oma 14. detsembri 2006. aasta seisukohta ettepaneku kohta võtta vastu 
nõukogu määrus tuumaohutuse- ja tuumajulgeolekualase abi rahastamisvahendi loomise 
kohta6;

– võttes arvesse oma 5. juuli 2006. aasta seisukohta ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu 
direktiiv radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vedude järelevalve ja kontrolli 
kohta7;

– võttes arvesse oma 15. juuni 2006. aasta seisukohta ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu 
otsus, mis käsitleb Euroopa Aatomienergiaühenduse (Euratom) tuumaenergiaalase teadus-

  
1 Otsus kohtuasjas 1/78, ELK 1978, lk 2151.
2 Kohtuasi C-161/97: Kernkraftwerke Lippe-Ems Gmbh v. Euroopa Ühenduste Komisjon, EKL 1999, lk. I-
02057.
3 Kohtuasi C-29/99, Euroopa Ühenduste Komisjon v. Euroopa Liidu Nõukogu, EKL 2002, lk. I-11221.
4 Sel kuupäeval vastu võetud tekstid, P6_TA(2006)0603.
5 ELT C 292E, 1.12.2006, lk. 112.
6 Sel kuupäeval vastu võetud tekstid, P6_TA(2006)0599.
7 Sel kuupäeval vastu võetud tekstid, P6_TA(2006)0300.
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ja koolitustegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007–2011)1;

– võttes arvesse oma 30. novembri 2006. aasta seisukohta ettepaneku kohta võtta vastu 
nõukogu määrus, millega kehtestatakse ettevõtete, uurimiskeskuste ja ülikoolide Euroopa 
Aatomienergiaühenduse seitsmenda raamprogrammi meetmetes osalemise ning 
uurimistulemuste levitamise eeskirjad (2007–2011)2;

– võttes arvesse oma 30. novembri 2006. aasta seisukohta ettepaneku kohta võtta vastu 
nõukogu otsus, mis käsitleb eriprogrammi Euroopa Aatomienergiaühenduse (Euratom) 
tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007–2011) 
rakendamiseks3;

– võttes arvesse oma 30. novembri 2006. aasta seisukohta ettepaneku kohta võtta vastu 
nõukogu otsus, milles käsitletakse Euroopa Aatomienergiaühenduse (Euratom) teadus-ja 
koolitustegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007–2011) raames Teadusuuringute 
Ühiskeskuse otsemeetmete kaudu rakendatavat eriprogrammi 4;

– võttes arvesse oma 16. novembri 2005. aasta seisukohta ettepaneku kohta võtta vastu 
nõukogu määrus Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, 
Sloveenia ja Slovakkia Euroopa Liiduga ühinemise tingimusi käsitlevale aktile lisatud ja 
Bohunice V1 tuumaelektrijaama Slovakkias käsitleva protokolli nr 9 rakendamise kohta5;

– võttes arvesse oma 16. novembri 2005. aasta resolutsiooni tuumaelektrijaamade 
demonteerimiseks mõeldud rahaliste vahendite kasutamise kohta6;

– võttes arvesse sel teemal Euroopa Parlamendi tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni poolt 1. veebruaril 2007. aastal korraldatud avaliku arutelu tulemusi;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 
põhiseaduskomisjoni arvamust (A6-0000/2007),

A. arvestades, et Euratomi asutamislepingu näol on tegemist alates 1957. aastast püsiva 
raamistikuga ning et asutamislepingu stabiilsusega on kaasnenud mahuka ja edasiareneva 
tuletatud õiguse kujundamine;

B. arvestades, et Euroopa Liidu tuleviku konvendi töös ning allkirjastatud Euroopa Liidu 
põhiseaduse lepingus on Euratomi asutamislepingu sätted esitatud lisaprotokolli kujul;

C. arvestades, et viimased laienemised on suurendanud Euroopa Liidu tuumaenergia 
mitmekesistumist ning vajadust tuumavaldkonda puudutavate ühenduse meetmete järele;

D. arvestades, et Euratomi asutamislepingu viiekümnes aastapäev annab Euroopa 

  
1 Sel kuupäeval vastu võetud tekstid, P6_TA(2006)0266.
2 Sel kuupäeval vastu võetud tekstid, P6_TA(2006)0517.
3 Sel kuupäeval vastu võetud tekstid, P6_TA(2006)0524.
4 Sel kuupäeval vastu võetud tekstid, P6_TA(2006)0523.
5 ELT C 280E, 18.11.2006, lk.108.
6 ELT C 280E, 18.11.2006, lk.117.
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Parlamendile võimaluse hinnata selle sisu, anda oma hinnang nimetatud asutamislepingu 
viiekümneaastasele kohaldamisele ning analüüsida selle õigusliku raamistiku asjakohasust 
tulevikus;

E. arvestades, et need Euratomi asutamislepingu püsimajäämist puudutavad mõttearendused 
on lahutamatult seotud eelviidatud komisjoni 10. jaanuari 2007. aasta teatisest nähtuvate 
komisjoni eesmärkidega, mis puudutavad säästvamat, konkurentsivõimelisemat ja 
kindlamat Euroopa energiapoliitikat ning toetavad võitlust kliimamuutuste vastu,

Kokkuvõte Euratomi asutamislepingu 50 aastast

1. rõhutab, et pärast 1957. aastat ja Euratomi asutamislepingu allkirjastamist, on Euroopa 
Liidust saanud maailma tuumatööstuse liider ning üks peamiseid tuumaalaste 
teadusuuringute teostajaid aatomituuma lõhustamise ja juhitava termotuumasünteesi alal; 
märgib, et Euroopa tööstus osaleb kogu tuumakütusetsüklis ning on osanud välja arendada 
kohapealsed tehnoloogiad, millest mõned, nagu näiteks gaasi tsentrifuugrikastamine, on 
saavutatud tänu üleeuroopalisele partnerlusele;

2. tuletab meelde, et just tänu Euratomi asutamislepingule andis 15 liikmesriigi vahel 
jagunenud 152 reaktoris toodetav tuumaenergia 2006. aasta lõpus 32% Euroopa elektrist 
ehk kõige suurema osa Euroopa Liidu süsinikul mittepõhinevast elektrist, olles üks 
konkurentsivõimelisemaid ning aidates niiviisi saavutada eelpool osutatud komisjoni 10. 
jaanuari 2007. aasta teatises määratletud Euroopa energiapoliitika eesmärke;

3. märgib, et Euroopa Aatomienergiaühenduse asutajad nägid ette rea ühenduses 
tuumaenergia alase arengu rangele raamistamisele suunatud sätteid, mis on jaotatud 
kümnesse peatükki ning mis kehtivad seniajani ja mida pidevalt Euratomi asutamislepingu 
alusel vastu võetud õigusaktidega täiendatakse;

4. tuletab meelde, et Euratomi asutamislepingu raames (I peatükk) toimusid esimesed 
ühenduse teadusuuringud ning sellega pandi alus ka esimesele ühenduse teadusasutusele –
Teadusuuringute Ühiskeskusele;

5. leiab, et Euratomi asutamislepingu III peatüki (tervisekaitse) raames välja töötatud 
seadused, milles sätestatakse töötajate, inimeste ja keskkonna kaitse ning mille puhul 
võetakse pidevalt arvesse rahvusvahelisi teadusuuringuid, moodustavad Euratomi 
seadustiku ühe olulisema acquis;

6. rõhutab, et nende õigusaktide ulatus ei piirdu tuumarajatiste kasutamisega seotud 
territooriumiga, vaid tänu radioaktiivsete jäätmete ladustamise üle teostatavale pidevale 
kontrollile ning kasutatud tuumkütuste ja radioaktiivsete jäätmete vedu, toiduahela kaitset 
ning kiirgusavariisid käsitlevate määruste vastuvõtmisele hõlmab see ka külgnevate 
liikmesriikide ja teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kaitset;

7. märgib, et Euratomi asutamislepingu IV peatüki (Investeeringud) eesmärk oli saada 
ühenduse tasandil täpne teave liikmesriikide investeerimisprojektide kohta;

8. märgib siiski, et avaldades oma tuumaenergia näidisprogrammid, ei hinnanud komisjon 
reaalselt tuumaenergeetikaga seotud investeeringute vajadust eelkõige seoses 
energiavarustuse tagamise, kliimamuutuste vastase võitluse ning Euroopa Liidu 



PE 384.503v02-00 6/13 PR\652544ET.doc
Freelance-tõlge

ET

konkurentsivõimet puudutava problemaatikaga;

9. väljendab siiski heameelt selle üle, et Euratomi asutamislepingus on Euroopa 
tuumaenergeetikatööstusele pandud kohustus teatada kõigist Euroopas tuumaenergeetika 
valdkonnas tehtud uutest investeeringutest, mis võimaldab saada täieliku ülevaate 
Euroopa Liidu tuumaenergeetika alasest tegevusest;

10. leiab, et riiklike strateegiate elluviimiseks on tänuväärseteks vahenditeks olnud 
ühisettevõtted (Euratomi asutamislepingu V peatükk), seda eriti teadusuuringute 
valdkonnas, kus seda õiguslikku vahendit on kasutatud mitmetel juhtudel, eelkõige seoses 
Culhamis Euroopa Ühistoroidkambri loomisega 1978. aastal ning hiljem rahvusvahelise 
katselise termotuumareaktori (ITER) projekti elluviimiseks European Legal Entity 
käivitamisel;

11. leiab, et energiavarustuse tagamist puudutavates mõttearendustes on oluline koht 
Euratomi asutamislepingul koos sellega loodud Tarneagentuuriga (VI peatükk), mis 
hoolitseb ühenduse kasutajate varustamise eest vastavalt tarneallikatele võrdse 
juurdepääsu põhimõttele;

12. leiab, et üheks peamiseks Euratomi asutamislepingu kohaldamise edu ilminguks on 
julgeolekumeetmed (VII peatükk), mis annavad komisjonile võimaluse saada väga täpseid 
andmeid tuumamaterjali varude ja voogude kohta Euroopa Liidus;

13. märgib, et lisaks Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) teostatavale leviku 
tõkestamise järelevalvele annavad need julgeolekumeetmed tuumamaterjale tarnivatele 
liikmesriikidele täiendava garantii nende materjalide kasutamise osas;

14. leiab, et Euratomi asutamislepingu X peatüki alusel (Välissuhted), toimunud Euroopa 
Aatomienergiaühenduse ühinemine mitme rahvusvahelise konventsiooniga, eelkõige 
tuumaohutuse konventsiooni ning kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete ohutut 
haldamist käsitleva ühiskonventsiooniga, on võimaldanud ühendusel osaleda neid 
küsimusi puudutavates rahvusvahelistes pingutustes ning edendada olulisi edusamme 
Euroopa Liidus;

15. tõdeb samuti, et just Euratomi asutamislepingu X peatüki alusel on Euroopa 
Aatomienergiaühendus sõlminud mitmeid koostööleppeid teadusuuringute valdkonnas, 
osalenud rahvusvahelistes projektides, nagu tuleviku reaktorsüsteeme puudutav IV 
tootmisfoorum, ning pidanud ITERi projekti puudutavaid rahvusvahelisi läbirääkimisi;

Institutsionaalne mõttevahetus

16. toob välja, et vaatamata sellele, et Euratomi asutamislepingu preambulis rõhutatakse 
tuumaenergeetika edendamist, ei pane see ühelegi liikmesriigile kohustust oma 
territooriumil tuumaenergia võimalusi arendada, austades liikmesriikide suveräänset 
õigust arendada omaenese energeetikalahendusi;

17. rõhutab, et Euratomi asutamislepingu olemasolu ei takista mingil juhul elektrienergia 
siseturu arengut ega kujuta endast kindlasti ka mingisugust kaupade, isikute ja kapitali 
vaba liikumise takistust; tuletab meelde, et selles osas kohaldatakse tuumaenergeetika 
alasele tegevusele Euroopa Ühenduse asutamislepingut – näiteks tuumamaterjalide, 
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-varustuse ja -tehnoloogia liikumine Euroopa Liidu piires kuulub Euroopa Ühenduse 
asutamislepingu (EÜ asutamislepingu) kaubanduspoliitika sätete alusel kehtestatud 
kahesuguse kasutusega kaupade kontrolli reguleerivate õigusaktide kohaldamisalasse;

18 tõdeb, et Euratomi leping annab tuumaenergia võimaluse valinud riikidele 
arenguinstrumendid (ühisettevõtted, teadus- ja arendustegevusele antav toetus, Euratomi 
laen), ent annab lisaks neile vahenditele tiheda õigusliku raamistiku (tervisekaitse, 
julgeolekumeetmed, varustamine), et julgustada neid liikmesriike, kes seda teed valinud ei 
ole;

19. märgib, et Euratomi õiguslik raamistik laieneb ühenduse heaolu nimel ka neile 
tuumaenergeetikat mittearendavatele liikmesriikidele, kelle territooriumil asuvad 
teaduslikel eesmärkidel kasutatavad tuumareaktorid ning pakub neile liikmesriikidele 
vahendeid (nagu Euratomi teadus- ja arendustegevuse raamprogrammid), mis 
võimaldavad neil saada rahastamist näiteks meditsiiniuuringute valdkonnas;

Ületamist vajavad puudujäägid

20. avaldab kahetsust, et Euratomi asutamislepingus ei ole arvestatud Euroopa Parlamendi 
pädevuse muutumist ning eriti kaasotsustusmenetluse laiendamist suuremale osale 
Euroopa õigusaktidest; leiab, et vaatamata nimetatud lepingu tehnilisele iseloomule, on 
Euroopa Parlamendil õigus olla ametlikult kaasatud nende tekstide ettevalmistamisse, 
mille aluseks on Euratomi asutamisleping;

21. avaldab kahetsust tuumaohutust, radioaktiivsete jäätmete käitlust ja tuumarajatiste 
tegevuse lõpetamist puudutava ühtlustatud normistiku puudumise üle;

22. teeb komisjonile ettepaneku juhinduda IAEA konventsioonide (tuumaohutuse 
konventsioon ja kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete ohutut haldamist 
käsitlev ühiskonventsioon) rakendamisest saadud kogemustest; märgib, et õigusliku 
põhiraamistiku väljatöötamisele saavad kaasa aidata ühenduse Western Europe Nuclear 
Regulators Association (WENRA) konkreetsed algatused, mille eesmärk on arendada 
välja ühtne tuumaohutust puudutav lähenemine;

23. märgib ära, et nagu Euroopa Kohus 10. detsembri 2002. aasta otsuses märkis, kuulub 
tuumaohutuse valdkond Euratomi asutamislepingu kohaselt komisjoni pädevusse ning 
komisjon peab tegema vastavasisulised ettepanekud;

Suunised edaspidiseks

24. leiab, et vaatamata oma puudustele jääb Euratomi asutamisleping vältimatuks õiguslikuks 
raamistikuks nii oma tuumavaldkonda arendada soovivatele liikmesriikidele kui ka neile 
liikmesriikidele, kes soovivad õiguslikku kaitset oma rahvastikule ja keskkonnale; 

25. toob välja, et ajal, mil Euroopa Liit püüab leida vähem süsinikupõhiseid, 
konkurentsivõimelisi ning võimalikult „koduseid” energialiike, on Euratomi 
asutamislepingu sätted äärmiselt aktuaalsed, kuivõrd neis käsitletakse Lissaboni 
strateegiaga seotud tööstuslikke küsimusi ning eelkõige varustamist puudutavaid 
energeetikaküsimusi;
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26. leiab, et sellise raamistiku puudumisega kaasneks Euroopa tuumapoliitika liikumine tagasi 
liikmesriikide pädevusse ning ühenduse õiguse taandumine ning sellega kaasneks ohtlik 
õiguskindlusetus kõigile 27 liikmesriigile;

27. leiab, siiski, et lähiaastatel tuleb Euratomi asutamislepingut täpsustada;

28. taotleb, et uuendada tuleks Euratomi asutamislepingus sätestatud otsustusmenetlusi, mis 
võimaldaks tuumavaldkonna õigusaktide ettevalmistamisse enam kaasata Euroopa 
Parlamenti;

29. leiab, et need muudatused võib teha Euratomi artikli 203 kaudu, rikkumata seejuures 
tingimata nimetatud asutamislepingu üldist ülesehitust; teeb nõukogule ettepaneku seda 
võimalust kaaluda;

30. toob välja, et arvestades Euroopa energiapoliitika kohandamise ning elektrijaamade eluea 
pikendamise vajadust, tuleb ühenduse tasandil kiiresti välja töötada tugev seadustik 
tuumaohutuse, radioaktiivsete jäätmete käitlemise ning tuumarajatiste tegevuse lõpetamise 
valdkondades;

31. taotleb tungivalt, et komisjon ja nõukogu analüüsiksid kiiresti seda küsimust ning teeksid 
seejuures tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga;

32. kutsub üles arendama Euroopa tasandil tuumavaldkonna haridus- ja koolitusprogramme 
ning tagama ambitsioonikate teadusprogrammide rahastamist, mis võimaldaks vastata 
kiirguskaitse ning tuumajäätmete käitlemisega seotud väljakutsetele ning tagada vajaliku 
kompetentsi ning kohase inimressursi säilimine;

33. soovitab komisjonile tungivalt Euratomi asutamislepingu kohaselt järjekindlalt välja 
töötada tuumainvesteeringute valdkonnas tõeliselt tulevikku vaatavaid tuumaenergia 
näidisprogramme, mille puhul võetaks arvesse ka kasvuhoonegaaside emissiooni 
vähendamisega seotud eesmärke; 

34. tervitab nõukogu algatust luua Euroopa Liidu kõrgetasemeline tuumaohutuse ja -
julgeoleku töörühm, nagu seda komisjoni poolt 10 jaanuaril 2007. aastal esitatud 
tuumaenergia näidisprogrammi esialgses versioonis soovitatakse; soovib üldiselt, et selles 
programmi projektis esitatud soovitustele järgneksid konkreetsed tegevused, eelkõige 
selleks, et realiseerida komisjoni poolt väljendatud tahe tagada tuumarajatistesse 
investeerida soovivatele liikmesriikidele Euratomi laenu parem kättesaadavus;

35. kutsub üles uuesti aktiveerima Euratomi Tarneagentuuri rolli ning kasutama täielikult talle 
Euratomi asutamislepingust tulenevaid laiendatud volitusi; leiab, et seda rolli ei tuleks 
vaadelda mitte niivõrd uraaninappuse, kui konkurentsivõime ja varustuskindluse valguses; 
leiab, et Euratomi asutamislepingu sätted annavad Tarneagentuurile võimaluse olla 
tuumavaldkonnas tõeline energiavaatluskeskus ning julgustab selles osas käimasolevaid 
Euratomi Terneagentuuri staatust puudutavaid mõttearendusi;

36. kutsub üles jätkama Euratomi asutamislepinguga aluse saanud tihedat rahvusvahelist 
koostööd ning kutsub üles jätkuvalt tugevdama IAEAga loodud sidemeid, et vältida 
viimase ning Euroopa Aatomienergiaühenduse tegevuste mistahes vastastikust 
dubleerimist, et tagada kõige kõrgetasemelisem kaitse kiirguskaitse, kindluse ning 
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tuumamaterjali leviku tõkestamise valdkondades;

° °

°

37. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Pärast Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu (edaspidi „asutamisleping”) 
viitkümmet kohaldamisaastat ning arvestades Euroopa energiapoliitika kujundamise osas 
käimasolevaid mõttearendusi, kutsub raportöör analüüsima, kas asutamisleping vastab praegu 
tuumaenergia tegelikult olukorrale Euroopa Liidus ning kas see pakub vajalikke vahendeid 
energeetikaga seotud tulevastele väljakutsetele vastamiseks. 

Esmasel analüüsil näib Euratomi raamistik olevat jäänud vormiliselt kitsaks, kuna selle 
institutsionaalne ülesehitus ei ole järginud Euroopa Liidu arengut. Olles algselt mõeldud 
„funktsionaalse integreerimise” vahendina, võib see teatud määral ka sisuliselt vananenuna 
näida, kuna teatud sätted on kõlbmatuks muutunud või ei ole asutamislepingu algsetele 
kavatsustele vastavalt kohaldatavad; 

Siiski leiab raportöör, et asutamislepingu piiratuse tõttu ei tohi unustada, et mõned selle sätted 
on aktuaalsemad kui kunagi varem ning et need on aluseks mahukale tuletatud õigusele. Need 
õigusaktid ei muuda asutamislepingut küll „edendavaks”, ent raamistavad siduvalt 
tuumatööstuse toimimist. Seetõttu hinnatakse käesolevas raportis seda, millises osas on 
asutamisleping endiselt asjakohaseks õiguslikuks raamistikuks regulatsiooni tugevdamiseks 
veel läbitöötamata valdkondades – ühtsete kindlus- ja radioaktiivsete jäätmete käitlust 
puudutavate normide kehtestamine – ning kas see võib toetada Euroopa majanduse 
konkurentsivõimet, energiasõltumatust ning varustuskindlust. 

I – Asutamisleping on läbiproovitud ja tasakaalustatud raamistik konkurentsivõimelise 
tuumatööstuse arendamiseks

• 50 aastat ambitsioonikaid algatusi ja tegevust tõestavad asutamislepingu 
tasakaalustatust ja tõhusust.

– Asutamisleping võimaldab seda, et tuumaenergia moodustab olulise osa Euroopa 
energialiikidest, ning leitakse, et sellega välditakse aastas umbes 312 Mt suurust CO2
emissiooni (7% EL kasvuhoonegaaside koguemissioonist). 

2005. aastal toodetud 920 TWh tuumaenergiaga annab EL 1/3 kogu maailma 
tuumaelektrivõimsusest, mis on hinnanguliselt 2470 TWh. Ühenduse keskmine 
tuumaelektrienergia osakaal on 32% ning hõlmab väga erinevaid olukordi: 15 liikmesriigis on 
tuumaelektrijaamad, mis mõnedes neist on peamiseks elektrienergia allikaks. Euroopa tööstus 
katab kogu tuumakütusetsükli koos kohapealsete tehnoloogiate (kütuse rikastamine, reaktorite 
kavandamine, kasutatud tuumakütuse käitlemine-taaskasutamine) arendamisega. Raportööri 
hinnangul on see Euroopa tuumaenergiamaastikul oluline element, eelkõige arvestades 
käimasolevaid tsükli mitmepoolset lähenemist puudutavaid rahvusvahelisi arutelusid.

Teadusuuringute osas on kuue teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse raamprogrammi näitlik 
mõju võimaldanud Euroopa teadusuuringutel püsida maailmas esirinnas, eelkõige juhitava 
termotuumasünteesi valdkonnas.

• Mitmed asutamislepingu sätted annavad tunnistust selle elujõulisuse ja kohandatavuse 
kohta. 
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- Tervisekaitse on muutunud prioriteediks:

Asutamislepingu kohaselt peab EAEA „kehtestama ühtsed ohutusnormid töötajate ja kogu 
elanikkonna tervise kaitseks ning tagama, et neid järgitaks.” See peatükk on olnud aluseks 
mahukale tuletatud õigusele, mis moodustab raamistiku kiirguskaitset puudutavatele 
liikmeriikide siseriiklikele regulatsioonidele: ühtsete „alusnormide” vastuvõtmine, 
toiduainetes maksimaalse lubatud radioaktiivse saaste määrade kehtestamine, teabe ja 
kiirguslike avariiolukordade ülevaadete vahetamise kord, radioaktiivsuse kontrollimine 
keskkonnas ning tuumarajatiste radioaktiivsete jäätmete kontrollimine, tsiviillennunduse 
pardapersonali kaitse. 

- Täiendav tuumamaterjalidega seotud ohutuse kontroll kõrvuti Rahvusvahelise 
Aatomienergiaagentuuri (IAEA) tegevusega:

VII peatükiga luuakse igakülgne kontrollisüsteem, mille eesmärk on tagada, et maake ja 
lõhustuvaid erimaterjale kasutataks üksnes kasutajate määratud eesmärkidel. 

See julgeolekukontroll, mis põhineb turuosaliste valduses olevate materjalide deklaratiivsel 
arvestusel, on seotud IAEA poolt liikmesriikide ja Euratomiga sõlmitud kolmepoolsete lepete 
raames kohaldatava „garantiide” (Safeguards) korraldusega. Seoses leviku tõkestamise 
korralduse tugevdamise raames toimunud garantiilepingute lisaprotokollide sõlmimisega 
1998. aastal edastab Euratom IAEAle regulaarselt ülevaateid liikmesriikide valduses olevate 
tuumamaterjalide kohta. Raportöör leiab, et need kaks süsteemi on tõestanud teineteise 
täiendavust ja kui seda tuleb parandada, siis selliselt, et vältida uurimis- ja 
järelevalvemeetodite vastastikuse kooskõlastamise teel mistahes dubleerimist. 

- Tihe välispoliitika, mis on pragmaatilisel moel leevendanud Euratomi 
asutamislepingu puudujääke:

Oma pädevuse piires on Euratom arendanud välja tiheda rahvusvaheliste lepingute 
võrgustiku:

– rahvusvaheliste organisatsioonidega: Euratom on ühinenud enamiku IAEA egiidi all vastu 
võetud konventsioonidega. See vastastikune täiendavus väljendub selles, et IAEA poolt välja 
töötatud soovitused, lepingud ja kokkulepped toetavad Euratomi vastavaid poliitikaid, kelle 
vaatlejastaatus IAEA juures võimaldab luua aktiivseid partnerlussuhteid. 

– kahepoolselt: ajalooliselt on Euratomi suhted keskendunud lepingutele kolme suure 
tuumamaterjalide ja -tehnoloogiate tarnijaga, kelleks on Kanada, Austraalia ja Ameerika 
Ühendriigid – neid kokkuleppeid on hiljem laiendatud turvalisuse ja tuumaenergiaga seotud 
teadusuuringute valdkondadele. Praegu on need lepingud pigem vastastikused 
koostöölepingud (Jaapani, Argentiina, Kasahstani ja Ukrainaga) turvalisuse, tuumamaterjalide 
kontrolli, nende kaubanduse vastu võitlemise ning juhitavat termotuumasünteesi puudutavate 
teadusuuringute valdkonnas (ITERi raames). Tänu välissuhteid puudutavale peatükile on 
Euratomil olnud väga aktiivne roll järjestikustes laienemistes (PHARE programm). 

Raportöör leiab, et see on üks Euratomi tähtsamaid valdkondi, mille elujõulisus annab 
tunnistust asutamislepingu ajakohasusest. 
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II – Euratomi ilmseteks nõrkusteks on siiski ebapiisavus õigusliku olukorraga kohanemises
ning lüngad

- Demokraatia defitsiit: 
Praegust institutsionaalset tasakaalutust tuleb muuta Euroopa Parlamendi kasuks ning 
Euroopa Parlament peab saama kaasotsustusvõimaluse asutamislepingu kohaldamisalasse 
jäävates küsimustes. Raportöör rõhutab Euroopa Parlamendi panuse vaieldamatut olulisust. 
Kuigi Euroopa Parlamendiga üksnes konsulteeritakse, on tema panus siiski osutunud mitmel 
juhul määravaks, nii oli see seoses Euratomi teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse 
seitsmenda raamprogrammi vastuvõtmise seiskumisel, „vedude” direktiivi läbirääkimistel või 
tuumakoostöö instrumendi paranduste puhul.

- ELis ühtsete ohutusstandardite kehtestamine, radioaktiivsete jäätmete käitlus ning 
pikaajaliste kulutuste rahastamise kindlustamine:

2003. aastal esitati vastava regulatsiooni ettepanek, mille eesmärk oli määratleda 
korralduslikud põhimõtted, mis võimaldaksid mõistlikult tagada ohutuse ning koondada 
rajatiste kasutamise ja nende tegevuse lõpetamise ajal piisavad rahalised vahendid. Üksmeele 
puudumisel otsustas nõukogu 2004. aastal alustada tuumaohutuse ad hoc töögrupi (WPNS) 
tegevusel põhinevat lähendamisprotsessi seoses tegevuskavaga kuni aastani 2006. 

Raportöör märgib, et selle töögrupi soovitused ühtisid 10. jaanuari 2007. aastal teatatud 
tuumaenergia näidisprogrammis esitatutega ning leiab, et vähemalt tuumaohutuse 
kõrgetasemelise töögrupi moodustamise ideed tuleb toetada. Neis valdkondades ei eelda 
eelnõude väljatöötamine asutamislepingu põhjalikku ümbervaatamist, kuna selle artikkel 203 
annab uute meetmete võtmiseks piisava õigusliku aluse. 

III – EURATOMi asutamisleping peab andma võimaluse vastata energeetikaga seotud 
tulevastele väljakutsetele

Kuigi tuumaenergeetika arendamist kindlustama pidavad vahendid ei toimi nii, nagu 
asutamislepingu loojad lootsid, leiab raportöör, et asutamislepingu vajalikkuses ei ole kahtlust 
ning edaspidi tuleb olemasolevad sätteid täie tõhususega rakendada:

- Tuumaenergia näidisprogrammid: 
Aastatel 1966, 1972, 1984, 1990 ja 1997 on Euroopa komisjon avaldanud mitmeid 
tuumaenergia näidisprogramme. Raportöör märgib kurbusega, et näidisprogrammide 
vabatahtlik ja programmiline iseloom on kadunud ning oodatud tähendust sel programmil ei 
ole. 
Raportöör märgib, et viimasest tuumaenergia näidisprogrammist ei nähtu enam 
tulevikuvisiooni tuumatööstuse võimsuse kohandamise kohta vastavalt ühenduse 
energiapoliitika eesmärkidele ega tuumaohutuse ning radioaktiivsete jäätmete käitlusega 
seotud teadus- ja arendustegevuse jaoks vajalike investeeringute kohta. Vajadusel soovitab 
raportöör, et selles hinnangus võiks ette näha ka selle realiseerimiseks vajalikud vahendid 
(eriti Euratomi laenude kaudu).

- Turgude vabastamise kontekstis tuleb uuesti aktiivseks muuta Tarneagentuuri 
tegevus: 
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Euratomi eesmärk on tagada kõigi ühenduse kasutajate korrapärane ja õiglane varustamine 
lähtematerjalide ja tuumakütustega (Euratomi ainuõigus sõlmida tuumamaterjalide tarnimist 
puudutavaid lepinguid, liikmesriigi territooriumil toodetud lähteainete ja lõhustuvate 
erimaterjalide omandamise õigus, kaubanduslikel alustel põhinev Tarneagentuuri tegevuse 
korraldus). 
Tegelikult on Tarneagentuuri pädevus vähenenud lepingute sõlmimise ainuõiguse osas ning 
mõned liikmesriigid on rakendanud Tarneagentuuriga lihtsustatud menetlusi selliselt, et 
viimane on tänapäeval taandatud registripidaja rolli. Agentuuri roll tuleb taas aktiivseks 
muuta seoses energiavarustuse kindlustamisega. 

Nagu mitmete muude asutamislepingu peatükkide puhul, on selle edasiarendamine võimlik 
erilisel viisil, kuna see sisaldab konkreetset muutmismehhanismi. Raportöör näeb selles 
võimalust muuta Tarneagentuur tõeliseks tuumaenergia vaatluskeskuseks, nagu komisjon seda 
Euroopa energiapoliitika osas soovitab. 

Kokkuvõte institutsionaalse arutelu ja asutamislepingu tuleviku kohta:

Eeltoodud põhjustel leiab raportöör:

Ø Asutamislepingut tuleb tugevdada, eelkõige seetõttu, et see on näidanud oma tõhusust 
ning et erinevate Euroopa energeetikavaldkonna stsenaariumide korral tuleb arvestada 
tuumaenergia rolli seoses varustuskindluse ning kliimamuutuste vastase võitlusega;
Ø Euratomi institutsionaalses korralduses tuleb Euroopa Parlament asetada 
läbirääkimiste keskmesse;
Ø Asutamislepingu rakendamine peab vältimatult hõlmama uusi tegevusvaldkondi ja 
selliste muudatuste alused on asutamislepingus juba olemas;
Ø Asutamisleping peab tagama vajalikud tingimused teadus- ja arendustegevuse 
rahastamiseks ohutuse, radioaktiivsete jäätmete käitlemise ning tuleviku reaktorsüsteemide 
valdkondades ning arendama haridus- ja koolitusprogramme, mis tagavad tuumaenergia koha 
energialiikide hulgas;
Ø Asutamisleping peab aitama kooskõlastatud ja progressiivse investeerimispoliitika 
kujundamist: tegelikult on asutamislepingus olemas kohased vahendid turu jälgimise 
tagamiseks ning soovituste andmiseks ELi energiapoliitika teostamiseks vajalike tingimuste 
säilitamiseks.


